
 Czerwionka-Leszczyny, dnia .....................................

.................................................................................
(imię i nazwisko wnioskodawcy)

...............................................................................
(adres zamieszkania)

...............................................................................
(adres do korespondencji)

................................................................................
(nr telefonu kontaktowego)

BURMISTRZ GMINY I MIASTA
CZERWIONKA-LESZCZYNY

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew / krzewów[2]

WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI[1]

1. Imię i nazwisko:...........................................................................................................................

Adres:..............................................................................................................................................

2. Imię i nazwisko:...........................................................................................................................

Adres:..............................................................................................................................................

3. Imię i nazwisko:...........................................................................................................................

Adres:..............................................................................................................................................

4. Imię i nazwisko:...........................................................................................................................

Adres:..............................................................................................................................................

Uprzedzony  o  odpowiedzialności  karnej  za  zeznanie  nieprawdy lub  zatajenie  prawdy
i zapoznany z treścią art. 233 §1 Kodeksu Karnego, która brzmi: „kto składa zeznania 
mające służyć za dowód w postępowaniu lub w innym postępowaniu prowadzonym na 
podstawie  ustawy,  zeznaje  nieprawdę  lub  zataja  prawdę,  podlega  karze  pozbawienia 
wolności do lat 3” oświadczam, że posiadam tytuł prawny do władania nieruchomością, 
na której rosną wnioskowane do usunięcia drzewa/krzewy i jestem jej:

…..........................................................…………………............................................................…..
(wpisać nazwę formy posiadania np.: właściciel, wieczysty użytkownik, dzierżawca, najemca lub inna - jaka,)

[1] - wypełnić jeżeli wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości;
[2]  - niepotrzebne skreślić;
[3] -  liczba porządkowa drzewa/krzewu nadana na wniosku winna być zgodna z nr  usytuowania drzewa/krzewu na załączniku graficznym 

(rysunek, mapa lub projekt zagospodarowania działki);
[4] – tj. podanie łącznie nazwy rodzajowej oraz epitetu gatunkowego, np. dąb szypułkowy, brzoza brodawkowata, itd.



I. WNIOSKOWANE DRZEWA - Nazwa gatunku drzew/a i obwód pnia mierzony na wysokości 
130 cm: (w przypadku gdy na wysokości 130 cm drzewo posiada kilka pni należy podać obwód 
każdego z tych pni, a jeżeli na wysokości 130 cm nie posiada pnia, należy podać obwód dnia 
poniżej korony drzewa):

…...................................................................................................................................................................................

…...................................................................................................................................................................................

…....................................................................................................................................................................................

…...................................................................................................................................................................................

…...................................................................................................................................................................................

…...................................................................................................................................................................................

II.  WNIOSKOWANE KRZEWY -  nazwa gatunku i  wielkość powierzchni w m2  (rzut poziomy),
z której zostaną usunięte:

…...................................................................................................................................................................................

…...................................................................................................................................................................................

…...................................................................................................................................................................................

III. Numer geodezyjny działki: ….....................................................

przy ulicy ...................................... w …..........................................

IV. Przyczyna zamierzonego usunięcia drzew lub krzewów:

….....................................................................................................................................................

….....................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

V. Związku z usunięciem roślin:

1) nie planuję wykonania nasadzeń zastępczych[2] ;

2) planuję nasadzić ….......... szt. drzew/ ........... szt. krzewów zgodnie z dołączonym planem 

nasadzeń[2] ;

3) planuję przesadzić …......... szt. drzew/ …........ szt. krzewów zgodnie z dołączonym planem 

przesadzeń[2].

VI. Termin zamierzonego usunięcia drzew/krzewów (termin ważności zezwolenia):

dzień............... miesiąc ...................rok.....................

[1] - wypełnić jeżeli wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości;
[2]  - niepotrzebne skreślić;
[3] -  liczba porządkowa drzewa/krzewu nadana na wniosku winna być zgodna z nr  usytuowania drzewa/krzewu na załączniku graficznym 

(rysunek, mapa lub projekt zagospodarowania działki);
[4] – tj. podanie łącznie nazwy rodzajowej oraz epitetu gatunkowego, np. dąb szypułkowy, brzoza brodawkowata, itd.



VII. Oświadczam, że usunięcie drzew/a  nie jest / jest[2]  związane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej.

VIII. Oświadczam że  nie jestem – jestem[2] przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie 
działalności gospodarczej.

….........................................................................
czytelny(e) podpis(y) wnioskodawcy/ wnioskodawców lub 

pełnomocnika

IX.  Pisemna  zgoda  wszystkich  współwłaścicieli,  w  przypadku,  gdy  nieruchomość  stanowi 
współwłasność.

Lp. Imię i nazwisko Podpis

1.  

2. 

3.

4.

Załączniki do wniosku – zaznaczyć właściwe:

□  rysunek, mapa albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt 
zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie
z  ustawą  z  dnia  7  lipca  1994  r.  –  Prawo  budowlane  –  określające  usytuowanie  drzewa  lub  krzewu
w odniesieniu  do  granic  nieruchomości  i  obiektów budowlanych  istniejących  lub  projektowanych  na  tej 
nieruchomości;

□  projekt planu nasadzeń zastępczych lub projekt planu przesadzeń drzew lub krzewów – jeżeli są planowane  
(posadzenie  drzew  lub  krzewów,  w  liczbie  nie  mniejszej  niż  liczba  usuwanych  drzew  lub
o  powierzchni  nie  mniejszej  niż  powierzchnia  usuwanych  krzewów  –  kompensacja  przyrodnicza)
–  wykonany  w  formie  rysunku,  mapy  lub  projektu  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  informacja
o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejsce i planowany termin ich wykonania;

□  zezwolenie  w  stosunku  do  gatunków  chronionych  na  czynności  podlegające  zakazom  określonym
w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15 ustawy o ochronie przyrody, jeżeli  
zostało wydane;

□  decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji 
przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, 
dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa w ochronie  środowiska  oraz o  ocenach 
oddziaływania  na  środowisko,  oraz  ochrony  środowiska  w  ramach  ponownej  oceny  oddziaływania
na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;

□  pełnomocnictwo  w  przypadku  ustanowienia  pełnomocnictwa  wraz  z  uiszczoną  opłata  skarbową
   w  wysokości  17,00  zł  -  za  dokument  stwierdzający  udzielenie  pełnomocnictwa  lub  prokury
     (od  każdego  stosunku  pełnomocnictwa,  na  podstawie  części  IV  kol.  3  załącznika  do  ustawy  z  dnia
          16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - Dz. U. z 2015 r. Nr 783 j.t.);

□  numer Krajowego Rejestru Sądowego;

□  inne:..........................................................................................................................................................................

[1] - wypełnić jeżeli wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości;
[2]  - niepotrzebne skreślić;
[3] -  liczba porządkowa drzewa/krzewu nadana na wniosku winna być zgodna z nr  usytuowania drzewa/krzewu na załączniku graficznym 

(rysunek, mapa lub projekt zagospodarowania działki);
[4] – tj. podanie łącznie nazwy rodzajowej oraz epitetu gatunkowego, np. dąb szypułkowy, brzoza brodawkowata, itd.



OBJAŚNIENIA:

W  związku  z  wejściem  w  życie  od  1  stycznia  2017  r.  nowelizacji  ustawy  z  dnia  16 kwietnia  2004r. 
o ochronie przyrody  nie ma już obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, rosnących na 
nieruchomościach  należących  do  osób  fizycznych,  usuwanych  na  cele  niezwiązane  z prowadzeniem 
działalności gospodarczej. 

W pozostałych przypadkach (zarządcy dróg, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, przedsiębiorcy, osoby 
fizyczne  usuwające  drzewa  i  krzewy  na  cele  związane  z prowadzeniem działalności  gospodarczej  itp.) nadal 
istnieje konieczność uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, jeśli: 

– powierzchnia krzewu albo krzewów rosnących w skupisku przekracza 25 m2

– obwód pni  drzew na wysokości  130 cm przekracza 100 cm w przypadku gatunków szybkorosnących, 
takich jak: topole, wierzby, kasztanowiec zwyczajny, klon jesionolistny, klon srebrzysty, robinia akacjowa, 
platan klonolistny

– obwód pni drzew na wysokości 130 cm przekracza 50 cm dla pozostałych gatunków drzew.

- DRZEWO - wieloletnia roślina o zdrewniałym jednym pędzie głównym (pniu) albo zdrewniałych kilku pędach 
głównych i gałęziach tworzących koronę jakimkolwiek okresie podczas rozwoju rośliny.

- KRZEW - wieloletnia roślina rozgałęziającą się na wiele równorzędnych zdrewniałych pędów, nietworzącą pnia 
ani korony, niebędącą pnączem.

- WYWROT - drzewo lub krzew wywrócone w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy
w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofy budowlanej.

-  ZŁOM -  drzewo,  którego  pień  uległ  złamaniu,  lub  krzew,  którego  pędy uległy  złamaniu  w  wyniku  działania 
czynników  naturalnych,  wypadku  lub  katastrofy  w  ruchu  lądowym,  wodnym  lub  powietrznym,  lub  katastrofy 
budowlanej.

[1] - wypełnić jeżeli wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości;
[2]  - niepotrzebne skreślić;
[3] -  liczba porządkowa drzewa/krzewu nadana na wniosku winna być zgodna z nr  usytuowania drzewa/krzewu na załączniku graficznym 

(rysunek, mapa lub projekt zagospodarowania działki);
[4] – tj. podanie łącznie nazwy rodzajowej oraz epitetu gatunkowego, np. dąb szypułkowy, brzoza brodawkowata, itd.
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